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RESUMO 
 
 

O tema desta pesquisa é a leitura dos gêneros discursivos poema e tira em salas do Ensino 
Fundamental de escolas públicas. A pesquisa insere-se no Projeto OBSERVATÓRIO/UNITAU 
“Habilidades de leitura: da reflexão teórica ao desenvolvimento e aplicação de propostas 
didático-pedagógicas”, nº 23038010000201076, financiado por CAPES/INEP e foi motivada 
pela necessidade de uma avaliação da aplicação das sequências didáticas e dos exercícios 
propostos pelo Projeto. O contexto atual de ensino de Língua Portuguesa exige dos 
professores um empenho no desenvolvimento de atividades de leitura visando à melhoria da 
proficiência leitora dos alunos, seja pela necessidade de formação de cidadãos participativos 
da dinâmica social, seja pela exigência de avaliações externas como Prova Brasil e Saresp. 
Dessa maneira, o objetivo geral desta pesquisa é fazer um levantamento dos avanços obtidos 
e dos desafios a serem superados pelos alunos que utilizaram os materiais didáticos 
elaborados pelo Projeto para os gêneros poema e tira. A baixa proficiência leitora dos alunos 
brasileiros e a necessidade de materiais didáticos de leitura adequados justificam esta 
pesquisa, cujos resultados deverão subsidiar os trabalhos futuros da equipe de pesquisadores 
do Projeto Observatório/Unitau. A metodologia utilizada é a de análise do conteúdo temático de 
relatórios produzidos pelos professores pesquisadores, por meio da qual é possível identificar 
as categorias temáticas que expressam a apreciação dos professores a respeito do trabalho de 
leitura desenvolvido. Foram analisados 32 relatórios referentes a atividades desenvolvidas em 
91 salas de aula de 6º a 9º ano, de escolas da Rede Municipal de Taubaté. Teoricamente, a 
análise dessas categorias fundamenta-se na abordagem sociocognitiva de leitura, no conceito 
bakhtiniano de gênero discursivo e na Matriz de Referência da Prova Brasil. Para os poemas, 
os resultados mostraram que os alunos conheciam superficialmente o gênero e puderam se 
apropriar de mais características da linguagem poética porque se interessaram pela leitura dos 
poemas e pelos exercícios de compreensão propostos. Apesar desses avanços, ainda 
apresentaram, ao final das atividades, dificuldades para identificar tema, inferir vocabulário 
desconhecido, fazer inferências a partir de determinadas construções poéticas. A leitura das 
tiras dos personagens Chico Bento, Calvin, Mafalda, Garfield e Hagar atraiu a atenção dos 
alunos, que já conheciam bem o primeiro personagem, mas não tão bem os outros. A 
apresentação das características dos personagens foi fundamental para que os alunos se 
interessassem pela leitura e inferissem o humor da maior parte das tiras. No entanto, ainda 
permaneceram problema com vocabulário desconhecido, com a leitura da linguagem não 
verbal, com o enunciado de algumas questões e com a percepção do humor de algumas tiras 
da Mafalda e do Garfield. Conclui-se que, apesar dos avanços, os gêneros discursivos poema 
e tira precisam ainda ser alvo de leitura, com exercícios que explorem essas habilidades mais 
complexas que os alunos não dominam totalmente. 


